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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 

ْحَرام   : )َباُب َمـْحُظوَرات  قال    َي ت ْسَعةٌ  :اْْل  ْعر   :َوه  َق َأْو  ،يُم اْْلََظاف ر  ْقل  َوتَ  ،َحْلُق الشَّ َفَمْن َحلَّ

َم َثََلَثًة َفَعَلْيه  َدٌم، َوَمْن َغطَّ  ق  َفَد َقلَّ يًطا َفَد  ، َوإ نْ ىى َرْأَسُه ب ُمََلص   ،َأْو َثْوَبهُ  ،، َوإ ْن َطيََّب َبَدَنهُ ىَلب َس َذَكٌر َمـخ 

َهَن ب ُمَطيِّب   رَ  ،َأْو َشمَّ ط يًبا ،َأْو ادَّ ه  ب عُ  َأْو َتَبخَّ ا َأْصًَل، َوَلْو َتَولََّد ، ىَفَد  = ود  َوَنْحو  يًّ َوإ ْن َقَتَل َصْيًدا َمْأُكواًل َبرِّ

 َفَعَليْه  َجَزاُؤهُ 
ه  ه ، َأْو َتل َف ِف  َيد  ْن َغْْي  نُْه َوم 

ي ، م 
ُرُم َحَيَواٌن إ ْنس  م  اْْلَ ، َواَل َصْيُد اْلبَْحر  ، َواَل ََيْ ، ْكل  َواَل َقْتُل ُُمَرَّ

ائ ل   حُّ َواَل ف ْدَيةَ ، َواَل الصَّ
، َواَل َيص  ُرُم َعْقُد ن َكاح  ْجَعةُ  ،َوََيْ حُّ الرَّ

ل  َفَسَد ُنُسُكُهََم، ، َوَتص  َوإ ْن َجاَمَع َقْبَل التََّحلُّل  اْْلَوَّ

َيان ه  َثاِن  َعام   ، َوَيْقض  َيان  ف يه  ةُ ، َوَيْمض  ُرُم اْلـُمَباََشَ هُ َفإ ْن ، َوََتْ ْ َيْفُسْد َحجُّ َن  َوَعَلْيه  َبَدَنٌة،، َفَعَل َفَأْنَزَل ََل ُم م  ْن َُيْر 
َلك 

لِّ ل َطَواف  اْلَفْرض   ُجل  ، اْلـح   َكالرَّ
َباس  ، َوإ ْحَراُم اْلـَمْرَأة  اَزْين  ، إ الَّ ِف  اللِّ ُقَع َواْلُقفَّ ُب اْلُُبْ

َتن  َها، َوََتْ ، َوَتْغط َيَة َوْجه 

 .(َها التََّحّلِّ َوُيَباُح لَـ

يف هذا الباب بذكر حمظورات اإلحرام، وهي املمنوعات الَّتي ُيْمنَُع فعلها،  بدأ املصنِّف   

 وبعض العلامء اعرتض عىل هذا التَّبويب لكنَّه مـامَّ جرت به العادة.

َي ت ْسَعٌة( قال: ل يف بعض املحظورات فجعلها قسمني، وبعضهم جعلها سب )َوه   عًة، واملعنى واحٌد.فصَّ

ل:[ (قال:  ]األوَّ ْعر   [19٦البقرة: ]ژ  ې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ژ :لقول اهلل  )َحْلُق الشَّ

أو  ،سواًء كان بحلق   ،من باب إطالق صفة األغلب، إذ املمنوع هو اإلزالة )َحْلُق(وقول املصنِّف: 

 أو بقصٍّ بمقراض  ونحوه. ،بنتف  

(وقول املصنِّف:  ْعر  حتَّى  ،أو شعر بدن   ،شعر رأس   كلَّ شعر  يف اجلسد، سواًء كانيشمل  )الشَّ

عر إذا كان يف األنف فإنَّ شعر األنف حيث قلنا: إنَّ األنف من الوجه فإنَّ يف إزالته تكون الفدية.  قالوا: الشَّ
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ه   َفََل َيْأُخذ»:  ألنَّه داخٌل فيه، لقول النَّبيِّ  ؛()َوَتْقل يُم اْْلََظاف ر  قال:  الثَّاين: ]املحظور[ ْن َشْعر  م 

ه    «.َواَل َبََش 

َم َثََلَثًة( ،أو َحَلَق ثالَث شعرات   )َفَمْن َحلََّق(قال:  كام جاء ذلك عن  ،)َفَعَلْيه  َدٌم( ،أظفار   )َأْو َقلَّ

ا إن حلق أو قَّصَّ شعرًة واحدةً   واحلسن، وأمَّ
 
واحد   فإنَّ عليه يف كلِّ  ،أو ظفًرا أو ظفرين ،أو شعرتني ،عطاء

، وسيأيت تقديره.  منها إطعام مسكني 

ق  َفَد )َوَمْن َغطَّ قال:  ُج  املحظور الثَّالث من ُمظورات اْلحرام: (ىى َرْأَسُه ب ُمََلص  د الرَّ ل أن يتعمَّ

 تغطية رأسه.

جال دون النِّساء؛ ألنَّ املرأة )َوَمْن َغطَّى َرْأَسُه( هنا املصنِّف قال:   - كالمهكام سيأيت يف-أي من الرِّ

 جيوز هلا تغطية رأسها، بل يلزم.

دغني، ذكرنا ذلك يف  )َغطَّى َرْأَسُه(وقوله:  أس يشمل األذنني والصِّ ، «باب الوضوء»مرَّ معنا أنَّ الرَّ

أس، فعىل مشهور املذهب ا الوجه فليس من الرَّ م  ونحوه؛ ألنَّه ليس من  :وأمَّ أنَّه جيوز تغطية الوجه بكامَّ

 الوجه.

يادة الَّتي جاءت يف بعض طرق احلديث يفوقد ضعَّ  د هبا  «مسلم  » ف اإلمام أمحُد الزِّ ا تفرَّ وقال: إَّنَّ

ُروا َوْجًها» :ةَ نَ يْ يَ سفياُن بن عُ   «.َواَل ُتـَخمِّ

(األمر الثَّالث يف قول املصنِّف:  ق  (قوله:  )ب ُمََلص  ق  ليس عىل سبيل احلَّص، وإنَّام الفقهاء  )ب ُمََلص 

أو  ،ولو مل يغطِّه ،أي ربط عىل رأسه عصابةً  ،أو عصبه من غري تغطية   ،من غطَّى رأسه بمالصق   يقولون: كل  

ك بحركته (يف التَّغطية، ولذلك فإنَّ تعبري املصنِّف يف قوله:  فكل  هؤالء داخٌل  ،استظلَّ بام يتحرَّ ق   )ب ُمََلص 

 وليس كذلك. ،فقط قد يوهم احلَّص
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ا إذا وضع عىل إًذا املذهب أنَّ كلَّ ما غ طَّى به رأسه مـامَّ جرت العادة به فإنَّه يكون حمظوًرا، وأمَّ

ك بحركته -ربط رأسه-رأسه متاًعا حيمله أو غطَّاه بيده فال يكون فيه فديٌة، أو عصبه   ؛أو استظلَّ بام يتحرَّ

 املحمل من استظلَّ به فإنَّه يكون ممنوًعا عىل مشهور املذهب.–كاملحمل 

 وعان:االستظَلل ن

ك بحركته. -1 ا أن يكون مـامَّ يتحرَّ  إمَّ

ك بحركته. -2 ا أن يكون مـامَّ ال يتحرَّ  وإمَّ

َب للنَّبيِّ  ك بحركته كاخليمة، يقولون: جيوز، فقد ُُضِ حابة دَ خيمٌة من أَ   ما ال يتحرَّ ، وكان الصَّ م 

 
 
 فهذا جيوز. ،يظل ونه برداء

ك بحركته، مثَّلوا  ا االستظالل بام يتحرَّ وغريه، وقالوا: ألنَّه جاء عن  حملاملله كام سبق معنا بوأمَّ

 أنَّه منع منه. ابن عمَر 

ره املوفَّق  ؛ن حتقيق املسألةكلو ين ، بن قدامَة اوهو حتقيق املذهب كام قرَّ يخ تقي  الدِّ والشَّ

ملحرم يف حال فإنَّ ا ؛ل النَّدب، وليس عىل سبيل الوجوبإنَّام هو عىل سبي وغريهم أنَّ قول ابن عمر 

ه ُيْسَتحَ  وأالَّ يرتفَّه، بدليل أنَّ ابن عمَر الَّذي قال هذا القول أباح  ،ربِّه جلَّ وعالب  له أن ]...[ حجِّ

 االستظالل باملحمل، فدلَّ عىل أنَّه جيوز.

رون ك  :ولذلك فإنَّ حتقيق املسألة عىل خالف ما اعتمده املتأخِّ أنَّه جيوز االستظالل بام يتحرَّ

 أو كان معصوًبا به. ،ركته، وإنَّام يكون ممنوًعا ما كان مالصًقا لرأسهبح

يًطا َفَد  )َوإ نْ قال:  ابع هو( ىَلب َس َذَكٌر َمـخ  د لبس املخيط، واملقصود بـ  :املحظور الرَّ أن يتعمَّ

د) جل. (يتعمَّ د الَّذكر أو الرَّ  أي يتعمَّ

يًطا َفَد هذا املحظور  ]ال تدخل يف[أة يدل  عىل أنَّ املر )َوإ ْن َلب َس َذَكٌر(قال:   (.ى)َمـخ 

ا، ما هو ضابط املخيط؟ اختلفت عبارات فقهائنا يف ذلك: ٌة جدًّ  عندنا مسألٌة مهمَّ



 

4 

 

اف»كصاحب  ،وهذه طريقة املوفَّق ومن تبعه- فبعضهم قالوا: هو كل   -وغريه «اْلقناع»و «الكشَّ

ِخيَط، وبعضهم يقول: ُعِمَل؛ ألنَّه قد يكون من غري ما ُعِمَل عىل قدر امللبوس عليه، بعضهم يقول: 

. ، فقد ُينَْسُج نسًجا من غري خياطة   خياطة 

ا  -هذا امللبوس-قالوا: وهذا القيد يشمل إذا كان معتاًدا  أو غري معتاد ، غري املعتاد مثل لو جعل خفًّ

ى حينئذ   ،أو جورًبا يف يده ،يف رأسه  وجتب عليه الفدية. ،«البًسا ملخيط  » :فإنَّه ُيَسمَّ

 .ل  ما ُعِمَل عىل قدر العضووقيل: إنَّه ك

ور. ل يقول: عىل قدر امللبوس، والثَّاين: عىل قدر العضو، والفرق بينهام يف بعض الص   األوَّ

م، فذكروا من صور هذا املخيط  وينبني عىل ذلك أنَّه ال يلزم أن يكون ذلك املخيط معتاًدا كام تقدَّ

 أن يكون بخيط  كذلك. مثاًل، وال يلزم

 
 
م يقولون: إنَّ املرء إذا كان البًسا لرداء ال أي ربط رداءه لكي ،وعقد رداءه ،فعىل سبيل املثال: إَّنَّ

 فعليه فديٌة. ،يسقط فإنَّه يكون حينئذ  قد ُعِمَل عىل قدر امللبوس

ه بشوكة  أو بإبرة  أو نحوها  فإنَّ عليه الفدية كذلك. ،أو زرَّ قميصه ،سواًء زرَّ رداءه ،ومثله من زرَّ

 فعىل املشهور أنَّه عليه الفدية. ،أو حزاًما ،أو حباًل  ،قةً طَ نْ كذلك قالوا: إذا عقد عىل وسطه مِ 

فإنَّه حينئذ  جيوز للحاجة،  ،وال ُيْسَتْثنَى من ذلك إالَّ صورٌة واحدٌة، وهو إذا كان حلاجة حفظ ماله

 أنَّه ممنوٌع.اْسُتْثنَِي للحاجة وإالَّ فاألصل عندهم 

 األمر الثَّالث مـامَّ ذكروه أيًضا قالوا: إذا غرز طرف ردائه يف إزاره فإنَّه حينئذ  عليه الفدية.

 ،وطرحه عىل منكبيه ولو مل يدخل يديه يف مدخل اليدين -يعني بشًتا-كذلك قالوا: إذا أخذ قباًء 

 فإنَّه يف هذه احلالة جتب عليه الفدية.

 قطعة قامش  كحال الربد جيعل عىل ظهره مثاًل بطَّانيًَّة فيقولون: ال فدية فيها.لكن لو طرح عىل كتفه 
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وال ُيْسَتْثنَى من ذلك إالَّ صورٌة  ،أي مطلًقا كل  من لبس خميًطا (ى)َفَد كالم املصنِّف هنا قوله: 

وايل حتَّى جيد اإلزار،  لإلزار فإنَّه جيوز له لبس الرسَّ
فإنَّه  نيومن مل جيد النَّعل واحدٌة وهي من كان غري واجد 

 يلبس اخلفَّني وال فدية عليه.

ه ،قصد استعامل الطِّيب :هذا هو املحظور اخلامس وهو )َوإ ْن َطيََّب َبَدَنُه(قال:  ه. ،أو شمِّ  أو مسِّ

 ات نوعان:أي وإن ابتدأ تطييب بدنه؛ ألنَّ املحظور )َوإ ْن َطيََّب َبَدَنُه(نأخذها مجلًة مجلًة، يقول املصنِّف: 

 بعضها حيرم ابتداؤها. -1

 وبعضها حيرم ابتداؤها واستدامتها. -2

فالل بس حيرم ابتداؤه واستدامته، والطِّيب حيرم ابتداؤه دون استدامته، فمن كان بدنه مطيًَّبا قبل 

 اإلحرام ال فدية عليه، لكن لو طيَّبه بعد ذلك َحُرَم.

ُبوُه ط يًبا»:  التَّطييب يف بدنه لقول النَّبيِّ  أي ابتدأ)َوإ ْن َطيََّب َبَدَنُه( إًذا قوله:  يف الَّذي  «َواَل ُتَقرِّ

 صته دابَّته.قو

م هو االبتداء دون االستدامة، فمن طيَّب ثوبه )َأْو َثْوَبُه(  ء نقول: املحرَّ أو طيَّب ثوبه، نفس الَّشَّ

 قبل اإلحرام ال فدية عليه، وإنَّام ُيْكَرُه.

 :لكن االبتداء له صورتان

ورة األُوََل:  أن يطيِّب للثَّوب ابتداًء. الص 

ورة الثَّانية: ًة أخرى، فإنَّ الل   أن خيلع الثَّوب املطيَّب ثمَّ  الص   ُيْعَترَبُ يف حكم يلبسه مرَّ
بس حينئذ 

، لكن إذا خلعه َحُرَم عليه لبسه إالَّ بعد غسله؛ ألنَّه  االبتداء، ففقهاؤنا يقولون: من أحرم بثوب  مطيَّب  صحَّ

 يكون بمثابة االبتداء.

َهَن( )َأو  قال:   (.)ب ُمَطيِّب   ،أي استعمله يف دهن  معه طيٌب  ادَّ
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ف ه، واالستعامل يف املأكول َأْو َشمَّ ط يًبا( ) قال: قالوا: ألنَّ شمَّ الطِّيب واستعامله مـامَّ حيصل به الرتَّ

 برشط أن يبقى فيه طعمه أو رحيه.

ه  َفَد ًبا َأْو َتبَ )َأْو َشمَّ ط يقال:  َر ب ُعود  َوَنْحو   .(1)إن شاء اهلل-تي سيأيت تفصيلها أي فدية األداء الَّ  (ىخَّ

؛ ألنَّ النَّبيَّ  يقولون: إنَّ الطِّيب -رمحة اهلل عليهم–الفقهاء 
َّنى   حيرم عىل املحرم بحجٍّ أو عمرة 

ٌة:   قال النَّبي  كام جاء من حديث ابن عبَّاس  حينام  ،أن يمس املحرم الطِّيب وال »يف الَّذي وقصته دابَّ

 .«تقربوه طيًبا

 أنَّه تطيَّب قبل إحرامه وبعد وإحالله، وما بينهام مل يتطيَّب، فدلَّ عىل املنع من ذلك.  وثبت عن النَّبيِّ 

:رَتَ الفقهاء يقولون: إنَّ التَّطي ب يَ   فَّه به املرء بأحد أمور 

ه. -1 ا بمسِّ  إمَّ

ا بأكله -2  .وإمَّ

ه. -3 ا بشمِّ  وإمَّ

هن وغريه. -4 ا بمطلق االستعامل، كالد   وإمَّ

 إًذا هذه أربعة أشياَء، ملاذا قالوا هذه األمور األربعة؟

، والتَّطي ب يصدق  مِّ ف ه، ال بمجرد املسِّ فقط؟، بل حتَّى بالشَّ ا هي الَّتي حيصل هبا الرتَّ قالوا: ألَّنَّ

 ها.عىل مجيعها أنَّه قد تطيَّب، حتَّى من شمَّ 

َ أن د فعل هذه اْلشياء قبل أن نبدأ يف هذه األمور األربعة أود  أن أبنيِّ ، فإن مل املحظور إنََّم هو تعمُّ

ائحة طارئًة عليه، أو ال يمكنه إبعادها فإنَّه حينئذ  ُيْعَفى عنه. ْدها؛ بأن كانت الرَّ  يتعمَّ

 ملاذا قلُت ذلك؟

                                                 

رس الثَّالثني قبل الصالة، وأكمل شيخنا ( 1) الة، لذا ترى فيها تكرار لرشح بعض اجلمل. -حفظه اهلل–هنا َّناية الدَّ  بعد الصَّ
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إنَّه إذا أحرم سيشم  هذا الطِّيب الَّذي عىل بدنه، فنقول: هذا مباٌح؛ ألنَّ املرء ملَّا ُأبِيح له تطييب بدنه ف

ًدا  ه فال يكون متعمِّ  إن شمَّ
ألنَّ أصله مباٌح، فام أفىض إليه فإنَّه يكون كذلك، فتطييب البدن جائٌز، فحينئذ 

. مِّ  للشَّ

 :نبدأ باجلمل، نأخذها مجلًة مجلةً 

ناه مس  البدن تطييب البدن أو الثَّوب مع( هُ بَ وْ ثَ  وْ أَ  هُ نَ َد بَ  يََّب طَ  نْ إ  )وَ اجلملة األوَل يف قول املصنِّف: 

ا أن يكون ملا يَ  ق فإنَّه حينئذ  يكون لَ عْ َلق، فإن كان ملا ال يَ عْ َلق، أو ملا ال يَ عْ أو الثَّوب، ومس  البدن أو الثَّوب إمَّ

ها املرء وال تَ ال فديَة فيه؛  ائحة فإنَّه ال ُضر هبا.لَ عْ ائحتها بيده، فإذا مل تَ ق رلَ عْ مثل بعض األشياء قد يمس   ق الرَّ

هَ  و  )أَ قال:  (طَ مُ ب   نَ ادَّ  هان نوعان:دْ االدِّهان هذا من مطلق االستعامل؛ ألنَّ األَ  يَّب 

1- .  دهٌن غري مطيَّب 

 ودهٌن مطيٌَّب. -2

قون به بينهام.  وهذا الفرق الَّذي يفرِّ

د شمَّ  يًبا(،مَّ ط  َش  وْ )أَ قال:  مَّ واألكل سواٌء، فكالمها  أي تعمَّ الطِّيب، والفقهاء يقولون: إنَّ الشَّ

ب ال يكون مطيًَّبا إالَّ إذا ُوِجَد طعمهمنه ممنوعٌ  فه، لكن يقولون: إنَّ األكل والرش   .؛ ألنَّه حيصل به الرتَّ

 وبناًء عىل ذلك جيب أن ننتبه ملسألتني:

، واألكل؛ املسألة األُوَل: مِّ أن تبقى رائحة الطِّيب، فإن كان هذا املشموم قد  ال بدَّ  أنَّه بالنِّسبة للشَّ

ت رائحتها، فإنَّ  ه ال يكون ممنوًعا، وكذلك ذهبت رائحة الطِّيب فيه؛ كبعض العطورات املصنَّعة إذا تغريَّ

 املأكول واملرشوب إذا اْسُتْهلَِك ما فيه فذهب طعمه ورائحته فإنَّه يكون مسموًحا.

 يًبا فإنَّه جيوز.ا ما ال ُيْسَتْخدم طِ يًبا، وأمَّ أنَّ هذا املطيِّب املقصود به ما ُيْسَتْخَدم طِ  :املسألة الثَّانية
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عفرانممَّا ُيْسَتْخَدم طِ  اي، يًبا قالوا: الزَّ ، وعىل ذلك فإنَّه عندهم ال جيوز وضعه يف القهوة، وال يف الشَّ

، وسيبقى لونه، أو سيبقى طعمه أحياًنا، لكن لو وال يف غريها من املأكوالت؛ ألنَّه من باب أكل الطِّيب

ا، َفَغاَل   فإنَّه حينئذ  يكون مباًحا. ،حتَّى ذهب طعمه ورائحته مًعا ُوِضَع يف طبخ  كبري  جدًّ

 وَ  هُ نْ م   َد لَّ وَ تَ  وْ لَ وَ  ،ًَل ْص ا أَ يًّ رِّ  بَ واًل كُ أْ ا مَ ًد يْ َص  َل تَ قَ  نْ إ  )وَ قال: 
بدأ (، هُ اؤُ زَ َج  ه  يْ لَ عَ فَ  ه  د   يَ ِف   َف ل  تَ  وْ أَ  ،ه  ْْي  غَ  نْ م 

ادس من حمظورات اإلحراميتكلَّم املصنِّف عن  يد، واملصنِّف إنَّام ذكر قتل  املحظور السَّ وهو: قتل الصَّ

يد فقط، وفقها اللة عليه، واإلعانة عليه، فيقولون: الصَّ يد الدِّ )إنَّ من قتل صيًدا، أو ؤنا ُيْلِحُقون بقتل الصَّ

 عليه فقد فعل ُمظوًرا(. دلَّ عليه، أو أعان

باع، والفواسق، وقد قال النَّبي   (واًل كُ أْ مَ )قال:  نا عىل أنَّ قتل غري املأكول ال فديَة فيه؛ كالسِّ : يدل 

لِّ َواْلـَحَرم  » َق ُيْقَتْلَن ِف  اْلـح   .«ََخُْس َفَواس 

 ليخرج أمرين: (ايًّ رِّ بَ )قال: 

ل: ، فصيد ا األمر األوَّ  م.رِ حْ ُأِحلَّ للمُ  لبحرِ ليخرج البحريَّ

؛ ولذلك قال املصنِّف:  َج رِ خْ ليُ  واألمر الثَّاين: ، وما ليس أهالًّ أي الوحَّش   (،ًَل ْص ا أَ يًّ رِّ بَ )األهيلَّ

.دُ ْص إنَّام يَ  (ًَل ْص أَ )فقوله:   ق ذلك عىل الوحَّشِّ

 وَ  هُ نْ م   َد لَّ وَ تَ  وْ لَ وَ )قال: 
،  يعني أنَّ الَّذي يتولَّد من (،ه  ْْي  غَ  نْ م  ،  (هُ نْ م  )الوحَّشِّ األُوَل أي من الوحَّشِّ

أي من غري الوحَّشِّ فإنَّه يكون ممنوًعا صيده من باب التَّغليب، تغليب احلظر عىل اإلباحة،  (،ه  ْْي  غَ  نْ م  وَ )

، وهذا موجودٌ فقد يكون متولِّدً  بع إذا ، وقد يكون من وحَّشٍّ وغري مأكول  ا من وحَّشٍّ وأهيلٍّ ؛ مثل الضَّ

 يكون ممنوًعا، فمن صاده فإنَّه يأكل صيًدا.تولَّد 
ئب حيواٌن ثالٌث؛ فإنَّه حينئذ   منه ومن الذِّ

ا بمبارشته، أو بتسب به؛ إذ التَّسب ب يأخذ (، هُ اؤُ زَ َج  ه  يْ لَ عَ فَ  ه  د   يَ ِف   َف ل  تَ  وْ أَ )قال:  يعني أنَّه كان التَّلف إمَّ

 حكم املبارشة.

يد.وسيع(، هُ اؤُ زَ َج  ه  يْ لَ عَ فَ )قال:   قد هلا املصنِّف باًبا كاماًل يف جزاء الصَّ
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(قال:  ي
ُرُم َحَيَواٌن إ ْنس  ، فإنَّ األهيلَّ وهو  (ايًّ رِّ بَ )هذا مفهوٌم من قوله:  )َواَل ََيْ ليكي خيرج األهيلَّ

 حيوان اإلنيّس جيوز.

. (،ر  ْح بَ الْ  ُد يْ  َص اَل )وَ قال:   وهذا خيرج أيًضا البحريَّ

ََخُْس »قال:  ودليله أنَّ النَّبيَّ  (،واًل كُ أْ )مَ هذا مأخوٌذ من قوله:  (،ل  كْ اْْلَ  م  رَّ ُُمَ  ُل تْ  قَ اَل )وَ قال: 

لِّ َواْلـَحَرم   َق ُيْقَتْلَن ِف  اْلـح   .«َفَواس 

ائ  اَل )وَ قال:   أي احليوان الَّذي يصول عليه، ولو كان صيًدا. (ل   الصَّ

 اَل وَ  حُّ ص   يَ اَل ، وَ اح  كَ ن   ُد قْ عَ  مُ رُ ََيْ )وَ قال: 
ابع وهوبدأ يتكلَّم املصنِّف عن َة(، يَ ْد  ف   .عقد النِّكاح :املحظور السَّ

كان الَّذي يعقد النِّكاح موِجًبا له، أو قاباًل له، أو زوجًة، وقد ثبت يف  فيحرم عقد النِّكاح؛ سواءً 

 .«رُم، َواَل ُينْك ُح اَل َينْك ُح اْلـُمْح »قال:  من حديث عثامَن أنَّ النَّبيَّ  «مسلم»

 االعتبار فيه بحالة العقد، ال قبلها. (،اح  كَ ن   ُد قْ عَ  مُ رُ ََيْ )وَ وقول املصنِّف: 

(،ص   يَ اَل )وَ قال:  ، أو وكياًل؛ فإنَّ العقد يكون أي وال يصح  عقد النِّكاح سواًء كان زوًجا، أو كان وليًّا حُّ

 باطاًل.

 يس فيه إتالٌف.ألنَّه ل ؛يهِ فِ  (ةَ يَ ْد  ف  اَل )وَ قال: 

ْج ص  تَ )وَ قال:  ل، فتكون إمساًكا. (؛ةُ عَ حُّ الرَّ جعة ليست عقًدا، وإنَّام هي إرجاٌع للحال األوَّ  ألنَّ الرَّ

 بقي عندنا مسألة أيًضا تتعلَّق بعقد النِّكاح:

مًة، وإنَّام مكروهٌة، إذا  ا ليست حمرَّ ا اخلطبة فإَّنَّ م إنَّام هو عقد النِّكاح، وأمَّ كانت هناك خطبٌة املحرَّ

 للمحرم، أو املحرمة فإنَّه مكروٌه.

هادة فيه فإنَّه مكروٌه.  وكذلك حضور عقد النِّكاح، والشَّ

ل  التََّح  َل بْ قَ  عَ امَ َج  نْ إ  )وَ قال:  ل  اْْلَ  لُّ بدأ يتكلَّم املصنِّف  (،ام   عَ اِن  ثَ  ه  ان  يَ ض  قْ يَ وَ  ،يه  ف   ان  يَ ض  مْ يَ وَ  ،ََم هُ كُ ُس نُ  َد َس فَ  وَّ

،  ()َوإ ْن َجاَمعَ فقال:  حظور الثَّامن؛ وهو: الوطء،املعن  ل  َفَسَد ُنُسُكُهََم )أي جامع احلاج  ، (َقْبَل التََّحلُّل  اْْلَوَّ
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ا  وجة إن كانت مطاوعًة له كام سيأيت، وسيأيت قضية الفدية هلا، فسدت مطلًقا، وأمَّ وج والزَّ أي مًعا، أي الزَّ

 املطاوعة فيتعلَّق هبا الفدية.

ل فإنَّه ال يفسد، وإنَّام جيب عليه أن يفدَي بشاة ، مف هوم هذه اجلملة: أنَّه إن جامعها بعد التَّحل ل األوَّ

.  وأن يرجع فيعيد إحرامه من أدنى احللِّ

َيان  ف يه  )قال:   أي وجيب عليهام أن يمضيان فيه مع فساده.، (َوَيْمض 

(،)قال:  َيان ه  َثاِن  َعام  ة، وقد ثبت ذلك عن ابن عبَّاس  وابن عمَر، ويكون أي عىل الف َوَيْقض  وريَّ

ل، وأيًضا يقول الفقهاء: إنَّه يلزمهام أن مَ رَ ْح ا من حيث أَ مَ رِ قضاؤه كام وجب عليهام، فيجب أن حُيْ  ا يف األوَّ

قا عند قضاء احلجِّ الثَّاين من املوضع الَّذي أَ   ا فيه.ثَ دَ ْح يتفرَّ

:  هذا النَّوع التَّاسع من املحظورات وهو: املبارشة؛ (،ةُ اََشَ بَ مُ ـالْ  مُ رُ ََتْ )وَ قال:  لقول اهلل عزَّ وجلَّ

ُجل زوَج  [19٧البقرة: ]ژ  ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ پژ ى ه، ويف معن، واملبارشة هي: أن يبارش الرَّ

 َتكرار النَّظر، فكل ه يف معناه.ذلك: التَّقبيل، واالستمناء، و

ْ  َل زَ نْ أَ فَ  َل عَ فَ  نْ إ  )فَ قال:  ه؛ لكن عليه فديٌة. (،هُ جُّ َح  ْد ُس فْ يَ  ََل  أي فإن فعل هذه املبارشة فأنزل مل يفسد حج 

ففديته البدنة، وذلك إذا كان إنزاله بسبب املبارشة، أو بسبب َتكرارا النَّظر، أو  ٌة(،نَ َد بَ  ه  يْ لَ عَ )وَ قال: 

 بسبب التَّقبيل، أو اللَّمس؛ فإنَّه حينئذ  جيب عليه بدنٌة.

ا لو فع ل هذه األمور ومل ينزل منيًّا، وإنَّام أمذى فإنَّه حينئذ  جتب عليه شاٌة، وكذلك لو أمذى أو أمَّ

م يف  ا إذا أمذى أو أمنى بالفكر فقط فال يشَء عليه، كام تقدَّ  فعليه شاٌة، وأمَّ
وم»أمنى بنظرة   .«الصَّ

م له إحراًما رِ حْ ن يرجع للطَّواف فيُ يه أأي جيب عل (،ض  رْ فَ الْ  اف  وَ طَ ل   لِّ ح  ـالْ  نَ م   مُ ر  َُيْ  نْ ك  )لَ قال: 

ا باقي األنساك فال يلزم هلا اإلحرام.  جديًدا، وأمَّ

 متاًما يف كلِّ ما سبق إالَّ ما ُيْسَتْثنَى. (،ل  ُج الرَّ كَ  ة  أَ رْ مَ ـالْ  امُ رَ ْح إ  )وَ قال: 

بَ الَّ ِف  )إ  قال:   فيجوز هلا أن تلبس املخيط. (اس   اللِّ
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ازَ قُ الْ وَ  عَ قُ ُُبْ الْ  ُب ن  تَ ََتْ )وَ قال:  ال تلبس املحرمة الربقع »أنَّه قال:  ملا ثبت عن النَّبيِّ  (؛ن  يْ فَّ

 من حديث عائشَة. «والقفازين

، أو لعينني، أو ما يف معناها؛ كاللِّثام، أو النِّقاب. (عَ قُ ُُبْ الْ )وقوله:   يعني كل  ما ُمْظِهًرا لعني 

ازا لةً غطاء اليدين، سن املراد هبام: والقفَّ ،  واًء كانت مفصَّ عىل هيئة األصابع، أو عىل هيئة جورب 

 فإنَّه جتب عليها الفدية. احلنَّاءعد ، وغطَّت يدهيا بون: حتَّى لو أنَّ املرأة حتنَّتفاملعنى فيهام واحٌد، يقول

ارقطنيِّ من حديث ابن عمَر مرفوًعا: أنَّ النَّ  ا(؛هَ ه  ْج وَ  ةَ يَ ط  غْ تَ )وَ قال:  قال:  بيَّ ملا جاء عند الدَّ

ُجل ِف رأسه، وإحرام املرأة ِف وجهها»  .«إحرام الرَّ

واملذهب يقولون: إنَّ الوجه كلَّه جيب كشفه، جيب عىل املرأة أن تكشف عن وجهها كاماًل يف احلجِّ 

جال.هلا أن تغطِّ  اُح بَ كلِّه، وإنَّام يُ   َيه سداًل، عند احلاجة، أي إذا مرَّ هبا الرِّ

نا نقول: إنَّه إذا كان عند املرأة رجاٌل فَ وبناًء عىل ذلك ف ْدل بَ يُ إنَّ  -وسأذكره بعد قليل  –اح هلا فقط السَّ

ا إذا كانت وحدها، أو ال ُيوَجد عندها رجاٌل أجانُب فيجب عليها أن تكشَف  ْته  وأمَّ وجهها، فإن غطَّ

 واستدام من غري حاجة  فعليها فديٌة، كام هو ظاهر املذهب.

 غطَِّي وجهها إذا كانت وحدها، أو عند حمارمها.فال جيوز هلا أن ت

ا تسدل عىل وجهها. ا(؛هَ ه  ْج وَ  ةَ يَ ط  غْ تَ )وَ إذا قول املصنِّف:  ليل، لكن إذا ُوِجَدت احلاجة فإَّنَّ  عرفنا الدَّ

دل؟  كيف يكون السَّ

، من دنوٍّ قالوا: هو النِّقاب، أو اللِّثام؛ ألنَّ  ، ال من دنوٍّ َي  قال أمحُد: تسدله من علوٍّ ثام ترفعه حتَّى تغطِّ اللِّ

، فيكون ساتًرا للوجه  ا اخلامر الَّذي يكون من علوٍّ فهو الَّذي يكون هبذه اهليئة، فتسدله من علوٍّ بعض وجهها، وأمَّ

؛ ألنَّ القايَض أبا يعىل يقول: يلزم أن يكون عند كلِّه، سواًء كان مالصًقا بالوجه، أو بعيًدا عنه، فاحلكم سواءٌ 

 بعيًدا عن الوجه غري مالصق  له. احلاجة

م رأسها شيًئا ُيْبِعُده  ولذلك ترون بعض النِّساء يف احلجِّ إذا سدلت عىل وجهها مخاًرا جتعل ]يف[ مقدَّ

واية الثَّانية يف مذهب أمحدَ  . عن وجهها، وهذه هي الرِّ  وفاًقا ملالك 
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؛ كاخلات( ّلِّ َح ا التَّ هَ ـلَ  اُح بَ يُ )وَ قال:  در، وغري ذلك.أي لبس احليلِّ  م، والَّذي ُيْلَبُس عىل الصَّ

ا ال ا لبس كأمَّ ا جائزٌة، لكنَّها مع الكراهة، وأمَّ ينة؛ كاملكياج وغريه فاملذهب: أَّنَّ حل، وأدوات الزِّ

ينة، لكنَّها تكون خالف  ن، وثياب الزِّ ن أيًضا فيجوز لكنَّه خالف األَْوَل، يقولون: جيوز هلا لبس امللوَّ امللوَّ

 َل، األَْوَل أن تلبس ثياًبا معتادًة.األَوْ 

 

: : )َباُب قال    ْدَية  ُ ُيَ اْلف   ب   ْيَّ
يط   ،يب  ط  وَ  ،س  أْ رَ  ة  يَ ط  غْ تَ وَ  ،يم  ل  قْ تَ وَ  ،ق  لْ َح  ة  يَ ْد ف   ام  يَ ص   نْيَ بَ  َوُلْبس  ََم 

  ام  عَ طْ إ   وْ أَ  ،ام  يَّ أَ  ة  ثَ ََل ثَ 
 تَّ س 

  وْ أَ  ،ر  بُ  دُّ مُ  ني  ك  ْس لِّ م  كُ ، ل  نيَ اك  َس مَ  ة 
ْ  اع  َص  ُف ْص ن   َش  وْ أَ  ر  َت

َوب َجَزاء   ،اة  َش  ح  بْ ذَ  وْ أَ  ،ْي  ع 

ا، أَ  ني  ُمدًّ
ْسك  ا َطَعاًما، َفُيْطع ُم ُكلَّ م  َ ي ِب  َم َيْشََت  ه  ب َدَراه  يم  ْثل  إ ْن َكاَن، َأْو َتْقو  ْو َيُصوُم َعْن ُكلِّ ُمد  َصْيد  َبنْيَ م 

ْثَل َلهُ  ،َيْوًما َيام   َوب ََم اَل م  ، َوص  ُب اْلـَهْديُ ، َبنْيَ إ ْطَعام  ا َدُم ُمْتَعة  َوق َران  َفَيج  َمهُ  ،َوَأمَّ َياُم َثََلثَ  َفإ ْن َعد  ام  َفص   َأيَّ
، ة 

ر  : َكْوُن َواْْلَْفَضُل  ًة ُثمَّ َحلَّ ، َوَسْبَعة  إ َذا َرَجَع إ ََل َأْهل ه  ، َعَرَفةَ  َها َيْومَ آخ  ، َواْلـُمْحََصُ إ َذا ََلْ جَي ْد َهْدًيا َصاَم َعَْشَ

 ِف  َفْرج  ِف  اْلـَحجِّ 
َماَها َطاَوَعْتُه َزْوَجُتهُ  َوإ نْ ، َشاةٌ  :َبَدَنٌة، َوِف  اْلُعْمَرة   :َوجَي ُب ب َوْطء   (.َلز 

 

 .مِ رْ املقصود هبذا الباب أي ما جيب لسبب اإلحرام، أو ألجل احلَ 

ُ )ُيَ قال:   ب   ْيَّ
يط  ، يب  ط  وَ  ،س  أْ رَ  ة  يَ ط  غْ تَ وَ  ،يم  ل  قْ تَ وَ  ،ق  لْ َح  ة  يَ ْد ف   ام  عَ طْ إ   وْ أَ  ،ام  يَّ أَ  ة  ثَ ََل ثَ  ام  يَ ص   نْيَ بَ  َوُلْبس  ََم 

 تَّ س  
  وْ أَ  ،ر  بُ  دُّ مُ  ني  ك  ْس لِّ م  كُ ، ل  نيَ اك  َس مَ  ة 

ْ  اع  َص  ُف ْص ن   َش  وْ أَ  ر  َت
 (.اة  َش  ح  بْ ذَ  وْ أَ  ،ْي  ع 

ونوٌع ، عىل سبيل التَّخيْي نوعان :ثَلثة أنواع  والفدية عن أنواع الفدية؛  بدأ يتكلم املصنِّف 

تيب عىل سبيل  .(1)الَتَّ

ل عىل سبيل اًل بالنَّوع األوَّ ُ )فقال:  فدية األذى:التَّخيري، وهو:  فنبدأ اوَّ وهذا التَّخيري ختيري  (ُيَْيَّ

؛ فيجوز له أن خيتار ما يشاء، َش تَ  أي تقليم ثالثة  (يم  ل  قْ تَ وَ )أي إذا حلق ثالث شعرات فأكثر، ( ق  لْ َح  ة  يَ ْد ف  ب  )هٍّ

م،  (س  أْ رَ  ة  يَ ط  غْ تَ وَ )أظفار  فأكثَر،  ، أو أكاًل، سواًء كا (يب  ط  وَ )عىل الوصف املتقدِّ ا، أو شامًّ  س  بْ لُ )وَ ن مسًّ

                                                 

تيب فهو أن  -اهللوفقه –ليل من كالم شيخنا أيت بعد قهكذا يف املسموع، وسي( 1)  ، فيحتاج إَل حترير.ربعة أنواع  أما كان عىل سبيل الرتَّ
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ا إذا أَ  (،يط  ََم   م ذكرها، وكذلك أيضًّ تي تقدَّ ، فاملذهب: أنَّ فيه أيًضا نَ مْ باهليئة الَّ
 
ى بنظرة ، أو بارش بدون إمناء

 التَّخيري. فديةَ 

َ )ُخ قال:   .ژ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژ: لقول اهلل  ؛(اة  َش  ح  بْ ذَ  وْ أَ  ،ام  عَ طْ إ  وَ  ،ام  يَ ص   نْيَ بَ  ْيِّ

ام  )فقوله:   َأيَّ
َيام  َثََلَثة  ، من غري حتديد  ملكاَّنا. (َبنْيَ ص  ام   أي يلزمه أن يصوم ثالثة أيَّ

تَّة  َمَساك نَي،)قال: 
 إن شاء اهلل.–أي من مساكني احلرم، وسيأيت تفصيله  (َأْو إ ْطَعام  س 

ْ )قال:  ، َأْو ن ْصُف َصاع  َت  ُمدُّ ُبر 
ْسك ني  بيب  )أو نحوه(وجيب أن يقول:  (،ر  َأْو َشع ْي  ل ُكلِّ م  كالزَّ

 واألقط.

َة، وال يأكل منها شيًئا. (،َأْو َذْبح  َشاة  )قال:  ع عىل فقراء مكَّ َة وتوزَّ  أو يذبح شاًة يف مكَّ

َ ََت  ْش يَ  مَ اه  رَ َد ب   ه  يم  و  قْ تَ  وْ ، أَ انَ كَ  نْ إ   ل  ثْ م   نْيَ بَ  د  يْ َص  اء  زَ َج ب  )وَ قال:  ا، مُ  ني  ك  ْس لَّ م  كُ  مُ ع  طْ يُ اًما، فَ عَ ا طَ ي ِب  دًّ

 (.ًماوْ د  يَ لِّ مُ كُ  نْ عَ  ومُ ُص يَ  وْ أَ 

ي يد بني املْثِل  دالنَّوع الثَّاين من أنواع فدية التَّخيري وهي فدية جزاء الصَّ فقال: إنَّه خُيريَّ يف جزاء الصَّ

يه فقراء احلرم يف أيِّ وقت  شاءثْ إن كان، أي مِ 
يد من النََّعم إن كان له ِمْثٌل، وُيْعطِ ، وجيب أن يكون ل الصَّ

ق  ق به حيًّا، وسيعقد املصنِّف بعد ذلك باًبا هذا املِْثل ممَّا ُيَتَصدَّ يف ما هو  -ء اهللإن شا–بلحمه، وال ُيَتَصدَّ

 املْثل من احليوانات.

ه  )قال:  يم  يد، وإنَّام تقويم املْثل، ويكون التَّقويم حينئذ  يف  (َأْو َتْقو  أي تقويم املْثل، وليس تقويم الصَّ

 حملِّ التَّلف.

مَ )قوله:  ، سواًء كانت دراهَم، أو بغريها من النَّقد.(، ب َدَراه  مها بنقد   أي يقوِّ

ا َطَعاًماَيْشََت  )قال:  َ ا)قوله:  (ي ِب  َ ي ِب  م أن يأخذ من طعامه  (َيْشََت  اء، بل جيوز له إذا قوَّ ال يلزم الرشِّ

اء، وإنَّام خرج خمرج الغالب. ق منه، فال يلزم الرشِّ  الَّذي عنده فيتصدَّ
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نا عىل أنَّه جيب أن يَ  (َطَعاًما)وقوله:  ق عامطَّ الللفقراء  َف َّْصِ يدل  راهم، ، وال جيوز له أن يتصدَّ بالدَّ

بيب، واألقط. ُئ زِ وجيب أن يكون هذا الطَّعام ممَّا جُيْ  عري، والزَّ ، والتَّمر، والشَّ  يف زكاة الفطر، وهو الرب 

بيب  عري فقط، وفاته: الزَّ ، والتَّمر، والشَّ ؛ وهي: الرب  ل الباب ذكر ثالثة أنواع  واملصنِّف يف أوَّ

ارة ُئ زِ واألقط، واملذهب: أنَّه ال جُيْ   إالَّ هذه اخلمس فقط، وال جيزئ غريها، إالَّ عند فقدها. يف الكفَّ

ا)قال:  ني  ُمدًّ
ْسك  م  (َفُيْطع ُم ُكلَّ م  ، ملَّا ُيَقوِّ ارات، فُيْعَطى كل  مسكني  نفس املقدار الَّذي ُيْطَعم يف الكفَّ

ر كم املرء النََّعم كأن تكون ، يقدِّ مها بخمس مئة ريال  اة يقوِّ ُيْشرَتَى هبذه اخلمس مئة ريال   شاًة، ثمَّ هذه الشَّ

زع عىل كلِّ مسكني  عرشين صاًعا من التَّمر -مثاًل –، لنقول: إنَّه ُيْشرَتَى هبا متر  من صاع   نقول: يوِّ
، فحينئذ 

[، أو نصف صاع  من غريه. ا ]من برٍّ  مدًّ
 صاًعا، يعطي كلَّ مسكني 

ارات.(، َفُيْطع مُ )إًذا قوله:   أي اإلطعام يف الكفَّ

ا)يعطي ل: قا ني  ُمدًّ
ْسك  ا عن كان من  (ُكلَّ م  ، وأمَّ إذا كان من بر، جيب أن نقول: املد  إذا كان من برٍّ

.  غري الربِّ فال بدَّ أن يكون نصف صاع 

ان لك ًما(وْ يَ  ني  ك  ْس م   لِّ كُ  نْ عَ  ومُ ُص يَ  وْ )أَ لو عربَّ املصنِّف فقال:  (،َأْو َيُصوُم َعْن ُكلِّ ُمد  َيْوًما)قال: 

؛ ألنَّه قد يُ  . ىطَ عْ أدقَّ ، يعني كمثال  ، ولكن املصنِّف مشى عىل اإلطعام بالربِّ  املسكني نصف صاع  يف غري الربِّ

، وَ اعَ طْ إ   نْيَ )بَ ْثَل له، ْثَل له، وسيأيت ما هو الَّذي ال مِ أي وخُيَريَّ بام ال مِ  (هُ لَ  َل ثْ  م   اَل ََم ب  )وَ قال:  (يَ ص  م   ام 

 إن شاء اهلل.–وسيأيت 

بالنَّوع الثَّالث من أنواع  -عليه رمحة اهلل–بدأ املصنِّف  (يُ ْد هَ ـالْ  ُب ج  يَ فَ  ان  رَ ق  وَ  ة  عَ تْ مُ  مُ ا دَ مَّ أَ )وَ ل: قا

تيب، وهي دم املتعة، والقران، وما أحلق هبا، وسيذكرها املصنِّف.الفدية،   وهو: الفدية الَّتي جاءت عىل الرتَّ

هلا ن كان قادًرا إا أو قارًنا وجب عليه اهلَْدُي قران، معناه أنَّ من حجَّ متمتِّعً : وهو دم املتعة والفذكر أوَّ

 عليه.

يف  -وهو احلرم–أي فإن عدم اهلدي ]عن[ دم املتعة والقران يف موضع وجوبه ( هُ مَ د  عَ  نْ إ  )فَ قال: 

ام التَّرشيق.  أيَّ



 

15 

 

، فقد يغلب عىل ظنِّه، أ ام والعربة يف العدم: العدم باعتبار الظَّنِّ و يظن ه قبل ذلك، وربَّام وجده يف أيَّ

.  التَّرشيق، فالعربة بالظَّنِّ

ام  [19٦البقرة: ]ژ  خت               حت جت يب ىب مب خب حب ژ: لقوله  (؛ام  يَّ أَ  ة  ثَ ََل ثَ  امُ يَ ص  )فَ قال:  وهذه األيَّ

.  الثَّالثة ال يلزم فيها التَّتابع، وسيأيت وقتها بعد قليل 

ام الثَّالثة أن يكون  (ُل َض فْ اْْلَ )وَ قال:   ، وجيوزملا جاء عن عيلٍّ  (؛ةَ فَ رَ عَ  مَ وْ ا يَ هَ رُ )آخ  يف هذه األيَّ

 تقديمها عىل ذلك.

ا أفضلها: فأن تكون متتابعًة،  ، فأمَّ
، ووقت جواز  ام الثَّالثة هلا وقت أفضليَّة  يقولون: إنَّ هذه األيَّ

ابع، والثَّ   امن، والتَّاسع.وأن يكون آخرها يوم عرفَة، فيصوم السَّ

رجة الثَّانية: –وجيوز  ن يصومها قبل عرفَة، لكن برشط: أن يكون حمِْرًما، فال جيوز له أن أيف الدَّ

تي يف احلجِّ وهو غري حُمِْرم  إن صامها قبل يوم عرفَة، أو صامها يف عرفَة، فال بدَّ أن  ام  هذه الَّ يصوم الثَّالثة أيَّ

 يكون حُمِْرًما.

ِرُم بالعمرة متمتًِّعا وقد يكون اإلحر ، فيجوز له من حني حُيْ
، وقد يكون إحرام عمرة  ام إحرام حجٍّ

. ام   ]أن[ يصوم ثالثة أيَّ

رجة[] ام التَّرشيق،  الدَّ ام الثَّالثة قبل يوم العيد فيجوز له أن يصومها أيَّ الثَّالثة: إذا مل يصم هذه األيَّ

 ، وهذا عىل املذهب أنَّهبوته عن ابن عمَر، وعائشَة احلادَي عرَش، والثَّايَن عرش، والثَّالث عرَش؛ لث

، لكنَّه خالف األَْوَل.  يصح 

ام التَّرشيق فإنَّه حينئذ  جيوز له أن  رجة[الدَّ ] ابقة، وال أيَّ ام احلجِّ السَّ ابعة: إذا مل يصمها يف أيَّ الرَّ

َة. ، وال يلزم أن تكون يف مكَّ  ويف أيِّ مكان 
 يصومها يف أيِّ وقت 

ام  (،ه  ل  هْ  أَ ََل إ   عَ َج ا رَ ذَ إ   ة  عَ بْ َس )وَ  :قال ، وال يلزم أن يكون يف ُدَوْيَرة أهله، بل ربَّ أي إذا انتهى من احلجِّ

َة أن يصومَ  بعة، وال يلزم فيها التَّتابع كذلك. إذا طال مكثه يف مكَّ  هذه السَّ
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  ََصُ ْح مُ ـالْ )وَ قال: 
ْ ذَ إ    ا ََل

عليه بدأ يتكلَّم عن النَّوع الثَّاين من الَّذي جيب  (لَّ َح  مَّ ثُ  ةً َْشَ عَ  امَ ًيا َص ْد هَ  ْد جَي 

تيب؛ وهو املحََّص  م عىل سبيل الرتَّ ؟، وهو  -إن شاء اهلل–، وسيأيت تفصيله الدَّ  .«باب اإلحصار»يف باب  مستقلٍّ

ةَ  َواْلـُمْحََصُ )قال:  ام  قياًسا عىل دم املتعة والقر (إ َذا ََلْ جَي ْد َهْدًيا َصاَم َعَْشَ ، أيَّ ان، ثمَّ بعد ذلك حيل 

 يف حملِّه. -إن شاء اهلل–سيأيت تفصيله 

 .(اةٌ َش  ة  رَ مْ عُ  الْ ِف  ، وَ ةٌ نَ َد جِّ بَ َح ـ الْ ِف   ج  رْ  فَ ِف   ء  طْ وَ ب   ُب جَي  )وَ قال: 

يخ:  م الَّذي جيب بسبب الوطء، فقال الشَّ تيب، وهو الدَّ َوجَي ُب )النَّوع الثَّالث من اهلْدي الَّذي عىل الرتَّ

 ِف  َفْرج  ِف  اْلـَحجِّ َبَدَنةٌ ب  
ل، ويف معناه أيًضا عندهم ما سبق  (،َوْطء  طبًعا إذا كان الوطء يف الفرج قبل التَّحل ل األوَّ

؛ فإنَّه حينئذ  جيب عليه بدنٌة، وقد جاء عن ابن عبَّاس   ، أو بَتْكرار نظر   .ذكره إذا أنزل منيًّا بمبارشة ، أو بلمس 

ا إذا وطئ يف عي فإنَّه حينئذ  جتب عليه شاٌة، جاء ذلك وأمَّ عن ابن  -أيًضا– العمرة قبل متام السَّ

 عبَّاس  عند األثرم، وغريه.

ل،  اة يف العمرة أمن كان عاجًزا عن البدنة فيمن وطئ قبل التَّحل ل األوَّ و كان عاجًزا عن الشَّ

ام  فقط، يف البد اةفيقولون: إذا مل جيدها فإنَّه يصوم عرشة أيَّ  مًعا. نة ويف الشَّ

اة يف العمرة بالقيود ا( اهَ مَ ز  )لَ يف الفعل  (هُ تُ َج وْ زَ  هُ تْ عَ اوَ طَ  نْ إ  )وَ قال:  ، والشَّ أي لزمها البدنة يف احلجِّ

.  الَّتي ذكرناها قبل قليل 

؛ كالْ  هة، والنَّائمة فال فديَة عليها ابتداًء، وال جيب عىل رَ كْ مُ ـوبناًء عىل ذلك فإذا كانت غري مطاوعة 

ها فإنَّه يفسد. ا فساد حجِّ  زوجها أن خيرج عنها الفدية، وأمَّ

بقيت صورٌة رابعٌة مل يوردها املصنِّف؛ وهو دم ترك الواجب: مشهور املذهب: أنَّ دم ترك الواجب فيه 

تي سيأيت ذكرها  بح فإنَّه ينتقل  -إن شاء اهلل–ترتيٌب كذلك؛ فمن ترك أحد الواجبات الَّ إَل وكان عاجًزا عن الذَّ

. ام   بدله؛ وهو: صيام عرشة أيَّ

 وصلَّى اهلل وسلَّم على نبيِّنا حممَّد  


